
 

 

 
 

 شناسنامه 

 منبع:  زنان زایمان ویلیامز 

 كننده:   تهيه  واحد آموزش به بيمار 

 بازنگري:   تاريخ  1400بهار  

 اعتبار:   تاريخ  دوسال 

 كننده:   تاييد  مسئول علمي بخش 

 ارتباط با ما:

 :شماره تماس

071-2279701-9 
 داخلي:............. 

 :وبسايت

http://shirazmch.ir 

 ايميل: 
motherhosp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 DECREASE FETAL 

ACTIVITY 

 كاهش حركات جنين 
 

 تعريف

بارداري شررر ش شرردر  در گررفيفگرا     8تا7اگرچه حركات جنين از هفته

هفتگ   24تا 18ميشفد  ل  حس شدن آن تفگط مادر معمفال در   هم ديدر  

   بارداري اتفاق م  ا تد.

 داليل كاهش حركت جنين:

اگرچه در بعضر  مفاع  كاه  حرك  جنين در ااگرب به گرگرنگ  مادر   

خسررتگ  مادر  مفرررگ گرريگار   الرف  مفرررگ بعضرر  از دار ها  كاه  

جنين  كاه  ماي  د ر جنين  گررن  خفيرگرراي  به جنين   مود دي  رشررد  

كم حاملگ   عففي  ها   د رر هاي خفاب جنين  م  باشد  اما لز م بررگ   

 كاه  حرك  جنين به شدت در بارداري تفصيه م  شفد.

براردار آمفز     برارداري بره مرادر  28براي كنترل حركرات جنين  از هفتره   

  مفاد اگ  دادر ميشفد درصفرت  كه احساس كرد حركات جنين كم شدر  

دياب  يدارد خفراك  شرريرين برفرد به دگرر   غذاي  مفرررگ كند .   اگر

حرك  براي جنين احسرراس يشررفد   10گرراع   2چپ برفابد اگر درط  

كاه  حرك  تاييد ميشرفد  يياز به بررگر  بيشرتر براي جنين به  جفد م  

 آيد.

 اقدامات مورد لزوم پس از تاييد كاهش حركات جنين

 بدون استرس جنینانجام تست -1

انجام سونوگرافي در صورت محدودیت رشد داخل رحمي و سابقه مرده  -2

 زایي
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درصورت خوب بودن تست بدون استرس جنین روند بارداري    **

 طبیعي و مراقبت هاي معمول بارداري ادامه پیدا میكند. 

جنین     *** استرس  بدون  تست  نبودن  خوب  صورت  باید  در 

حركت  مورد  چهار  درآن  كه  شود  انجام  بایوفیزیكال  سونوگرافي 

جنین،تنفس جنین ، تون عضالني جنین،وحجم مایع دور جنین بررسي  

میشود كه براساس امتیازي كه جنین میگیرد از این بررسي ،پزشك 

 . براي روند ادامه بارداري تصمیم گیري مي كند

 تست بدون استرس جنين)نوار قلب جنين ( 

 رایج ترین روش ارزیابي سالمت جنین میباشد.

درجه( یادروضسعیت خوابیده به 30مادر درحالت نیمه نشسسستهازاویه

دقیقسه ضسسسربسان قلس  جنین پسای   20پهلوبوده و بسه مسدت حسداقسل  

 دقیقه یا بیشترنیز ادامه پیدا كند.40میشود كه ممكن است تا

جنیني   در پاسخ به حركاتدرطول نوارقل  جنین ضربان قل  جنین  

 بارداري قابل تفسیر است.  28واین تست از هفته  سنجیده شود.

  
در صسسورتي كه جواب تسسست طبر نزر پزشسسك خوب باشسسد ،روند  

بسارداري معمول ادامسه مي یسابسد و درصسسسورت خوب نبودن طبر نزر 

پزشسسك، باید سسسونوگرافي انجام شسسود وبر طبر جواب سسسونوگرافي 

ختم بارداري با توجه به سسسسن  و گاهي نیاز به تصسسسمیم گرفته شسسسود  

 .حاملگي مي باشد

 

تسسست نوارقل  جنین به طور كلي زماني انجام مي شسسود كه از زمان 

ر بارداري گذشسسته باشسسد یا بارداري پرخار باشسسد متل داشسستن  رمق

دیابت،فشسسارخون باي یا بیماي دیگري كه در بارداري مشسسكل ایجاد 

د وخوب رشسد نكرده كند،یاوقتي جنین كوچكتر از سسن بارداري باشس 

بساشسسسد،آب دور جنین كم یسا زیساد بساشسسسد،یسا تعسداد حركسات جنین كم 

  32همچنین در یك بارداري با روند طبیعي از هفته ي   شسسده باشسسد.

هفته یكبار انجام تسسسست بدون اسسسسترس  3تا   2بارداري هر   34الي  

 جنین طبر توصیه ي پزشك ضرورت مي یابد.

 

 
 

 


